
 

Prosjekt: 

Velferdsteknologiske løsninger i pleie og omsorgstjenesten 

 

Bakgrunn: 

Vi vil i årene fremover få sterkere fokus på å utnytte de mulighetene teknologien gir, som man bidra 

til å møte fremtidens omsorgsutfordringer. Teknologi kan være med på å understøtte en ny utvikling 

som har fokus på ”hjelp til selvhjelp”, selvstendighet, sosial deltakelse, aktiv omsorg og 

hverdagsrehabilitering. Man håper at teknologi kan, redusere ensomhet, fremme egenstyring og 

uavhengighet og være en bidragsyter til at man føler egenmestring.  

 

Vi har et sterkt ønske om å teste ut framtidsrettede løsninger og legge til rette for bruk av 

velferdsteknologi, både for å skape trygghet rundt beboere og deres pårørende, men også 

tilrettelegge for et sikkert og effektivt tjenestetilbud. På bakgrunn av dette har vi ulike delprosjekter, 

der vi tester ut ulike velferdsteknologiske løsninger.  

 

Mål:  

 Skaffe oss erfaring med bruk av velferdsteknologiske løsninger i pleie og omsorgssektoren.  

 

 Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at bruker kan være 

mest mulig selvstendig.  

 

 Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord- Trøndelag skal opparbeide seg kompetanse 

og implementere omsorgsteknologi som et supplement til tradisjonell tjenesteyting i 

hjemmetjenesten.  

 

 Forankre prosjektet og bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene i kommunen 

 

 



Metode: 

Mobil omsorg:  

Mobil Omsorg er en applikasjon som gir en bærbar utgave av hoved-essensen av pasientjournalen, 
slik at ansatte kan ta med seg oppdatert besøksliste, og få tilgang til brukerinformasjon mens man er 
ute på jobb. Mobil Omsorg er tilrettelagt for overføring av data fra arbeidsplanleggingen i Profil. Det 
vil si at ansatte får opp sin egen arbeidsliste i mobil omsorg.  
 
Tidligere måtte ansatte i hjemmetjenesten dokumentere i elektronisk pasientjournal når de kom til 
kontoret etter endt arbeidsdag.  Ved at noen enheter nå har startet  med å dokumentere i mobil 
omsorg, dokumenterer de rett etter hvert  hjemmebesøk.  Det resulterer i mer kvalitetssikrede data, 
og at dokumentasjonen foregår i «sanntid».  Ansatte har pasientdata med seg, og har dermed tilgang 
til viktig informasjon som medisinliste, tidligere rapporter, kontaktpersoner m.m.     

 

Bo lengre hjemme:  

Er et samarbeidsprosjekt med Telenor Objekts og Visma. Der vi har installert ulike typer 

sensorer i brukers hjem. Når en sensor utløses går sensorsignalene inn i brukers elektroniske 

pasientjournal på mobil omsorg.  Ansatte som er på jobb kan ta ansvar for, og dokumentere i 

henhold til sensorsignalet. Dokumentasjonen ligger i brukers journal.   

Bruk av Facetime:  

Vi ønsker å se på hvilken teknologisk støtte som kan bidra til at brukere føler seg mer trygge i 

egen bolig ved bruk av videokommunikasjon- og da ved bruk av facetime.  

Er Facetime et verktøy som kan bidra til at brukerne som bruker av trygghetsalarm får økt 

kvalitet på kommunikasjon med pleiepersonell? 

Dette er et prosjekt der vi ønsker å se på om bruk av videokommunikasjon bidrar til at brukeren 

føler seg tryggere i eget hjem. Dette er en tilleggstjeneste til den tjenesten brukeren har per i 

dag. Det vil si de tilsynsbesøk og den bistand brukeren får av helsepersonell per i dag 

opprettholdes. Bruk av Facetime gjør at brukeren får se hvem man snakker med. 

Kommunikasjon er mot helsepersonell, men kan også brukes i kontakt med pårørende og 

venner.  

 

Prosjektperiode: 

Prosjektet er pågående i 2013-2014 

Finansiering: 

For mobil omsorg har vi fått tilskudd fra fylkesmann i Sør- og Nord-Trøndelag, da dette er et prosjekt 

som også pågår i hele Værnes regionen. Samt intern finansiering. Prosjektleder er ansatt på 

prosjektmidler som prosjektkoordinator via utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester i Nord-



Trøndelag. De øvrige prosjektene dekkes av Stjørdal kommune og Utviklingssenter for 

hjemmetjenesten i Nord-Trøndelag.  

Prosjektleder og deltagere: 

Solrunn Hårstad, Prosjektleder. Det er satt sammen arbeidsgruppe i de ulike prosjektene, samt en 

overordnet styringsgruppe som er sammensatt av eksterne (brukerrepresentanter, RO, SOF)  og 

interne personer (fagkoordinator, stab etat omsorg, tillitsvalgte, ergo/ fysioterapitjenesten).  

Lenker: 

Her er lenke til Stjørdal kommune sin hjemmeside, der oppdatert informasjon kommer:  

https://www.stjordal.kommune.no/helse/utviklingssenter/Sider/Velf

erdsteknologi-i-pleie-og-omsorgstjenesten.aspx 
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